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Vďaka ESET máme ľahko spravovateľnú a účinnú
ochranu proti vírusom.”
Zsolt Csernák, CIO, Wizz Air Hungary

O ZÁKAZNÍKOVI

s poskytovanou úrovňou technickej podpory,“ hovorí Zsolt Csernák,
CIO, Wizz Air Maďarsko.

Spoločnosť Wizz Air so sídlom v Budapešti pôsobí v regióne
strednej Európy. Bola založená v roku 2003 a v súčasnosti
ponúka viac ako 200 leteckých ciest z množstva regionálnych
letísk v Poľsku: Katovice, Varšava, Gdansk, Poznaň a Vroclav,
v Maďarsku: Budapešť, v Bulharsku: Sofia, v Rumunsku:
Bukurešť, Cluj Napoca a Timisoara, v Českej republike: Praha
a na Ukrajine: Kyjev.

Tím pána Csernáka začal hľadať iný, efektívnejší antivírusový
systém. Po prvom preskúmaní si vyžiadal cenové ponuky od
troch rôznych dodávateľov AV. „ESET NOD32 Antivirus spĺňal
naše požiadavky a bol dostupný za veľmi priaznivú cenu v porovnaní
s konkurenciou, preto sme začali testovať toto riešenie,“ povedal
riaditeľ IT.

PREDCHÁDZAJÚCA SKÚSENOSŤ
S ANTIVÍRUSOVÝM PROGRAMOM
„Predchádzajúci antivírusový systém bol často v rozpore s rôznymi
cieľovými aplikáciami používanými v našom odbore, a výrazne
obmedzoval výkon našich serverov a pracovných staníc, čo je
v tomto odvetví jednoducho neprijateľné. Boli sme tiež nespokojní

IMPLEMENTÁCIA
Inžinieri z Wizz Air postavili testovací server založený na Windows
2003 a nakonfigurovali tri klientske PC s cieľom otestovať ESET
Remote Administrator Server (ERAS). Po úspešnej konfigurácii
ERAS a vytvorení všetkých potrebných politík nastal čas otestovať
riešenie, „Naše pozitívne skúsenosti nás veľmi skoro presvedčili, aby sme
testovanie rozšírili na živých klientov, a následne sme riešenie adaptovali
celoplošne,“ povedal Zsolt Csernák.

Nasadenie prebehlo hladko, bez akýchkoľvek ťažkostí a ESET
NOD32 Antivirus v súčasnosti chráni 500 klientskych PC
na 13 miestach. Aktualizácie sú rovnomerne vyvážené
a distribuované prostredníctvom zrkadlových serverov, vďaka
čomu sa zachováva šírka pásma a zostáva väčší priestor pre
hlavné obchodné úlohy.

OCHRANA ZO STRANY ESET
Čoskoro po nainštalovaní ESET na koncových bodoch bola
ochrana rozšírená na MS Exchange server spoločnosti,
ktorý spracováva desiatky tisícok správ denne, a tiež sieťové
súborové a tlačové servery.
„Od našich zamestnancov máme pozitívnu spätnú väzbu – oceňujú,
že ESET riešenie nespomaľuje výkon počítača, a naši systémoví
administrátori sú zároveň spokojní s jednoduchým monitorovaním
a riadením firemnej bezpečnosti,“ – dodáva Zsolt Csernák.

www.eset.sk

ESET Endpoint Security
Zabezpečte firemné dáta s viacvrstvovou
ochranou od lídra v bezpečnostnom odvetví

Ochráňte vašu firemnú sieť s ESET Endpoint
Security
bezpečnostným
riešením,
s viacvrstvovou ochranou dát. Legendárny
antivírus NOD32, obojsmerný firewall, web
kontrola a vzdialená správa zariadenia v prvej
línii obrany proti počítačovým hrozbám.
ESET má viac ako 25 rokov skúseností vo
vytváraní bezpečnostného softvéru, ktorému
dôveruje viac ako 100 miliónov užívateľov
na celom svete. Naše riešenia navyše získali
prestížne ocenenia mnohých testovacích
inštitúcií.

3 DOBRÉ DÔVODY PREČO POUŽÍVAŤ
RIEŠENIA ESET ENDPOINT SOLUTIONS

PRODUKT, KTORÝ ZÁKAZNÍK POUŽÍVA

ĽAHKÝ A EFEKTÍVNY
Unikátne postavené riešenia ESET Endpoint Security s nízkou
záťažou na systém boli optimalizované tak, aby perfektne zapadli
do akéhokoľvek systémového prostredia. Zabezpečujú rýchly štart a

ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION
Overený antivírus a antispyware, ktorý prináša ochranu pre malé aj
veľké podniky. Riešenie je doplnené o ESET Remote Administrator
- vzdialenú centralizovanú správu, ktorá umožňuje na diaľku
inštalovať bezpečnostný softvér, vynútiť bezpečnostné pravidlá,

bezproblémovú prevádzku, a zároveň prinášajú stálu úroveň ochrany.

spustiť skenovanie a omnoho viac.

VZDIALENÁ SPRÁVA
Spravujte IT ochranu naprieč tisíckami koncových zariadení z jednej
konzoly. Využite funkcie ako napríklad náhodné spustenie vybraných
úloh pre optimalizáciu sieťových úloh alebo real-time webové
rozhranie zobrazujúce kritické informácie o bezpečnosti siete.

ESET MAIL SECURITY PRE MICROSOFT EXCHANGE SERVER
Riešenie vytvorené tak, aby fungovalo pri plnej záťaži servera s
Microsoft Exchange, ktorý spracuje každú hodinu tisícky e-mailov.
Aby zostali e-mailové schránky užívateľov čisté, filtruje riešenie od
ESET každú navyžiadanú poštu, a tiež každú správu s potenciálnou
internetovou hrozbou. S minimálnym dopadom na výkon servera je
vaša komunikácia chránená na najvyššej úrovni.

REPUTÁCIA S PODPOROU CLOUDU
Riešenia ESET Endpoint Solutions ponúkajú pokročilú ochranu pre
firemné koncové zariadenia. Overené skenovacie jadro ThreatSense
s optimalizovaným skenovaním ESET Live Grid založeným na
“whitelisting-u” bezpečných súborov umožňujú precíznu detekciu
malvéru a robia riešenie veľmi efektívne voči prichádzajúcim hrozbám.

O spoločnosti ESET: ESET je slovenská firma zaoberajúca sa IT ochranou založená v roku 1992 v Bratislave. Regionálne zastúpenie má v Prahe
v Českej Republike; v San Diegu v USA; v Buenos Aires v Argentíne, a v Singapure.
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